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TRZY…DWA…JEDEN…. – MIŁOŚNICY PLANSZÓWEK NA START!
Już w najbliższy weekend Galeria Katowicka stanie się areną zmagań dla wszystkich, którzy
zechcą sprawdzić swój refleks, spryt, umiejętności negocjacyjne czy taktyczne oraz odkryć
w sobie wiele nowych umiejętności. Wszystko dzięki wiosennej edycji Festiwalu Gier
Planszowych, który organizowany jest przez Empik w Galerii Katowickiej. Data 6 i 7
kwietnia powinna więc stać się obowiązkową pozycją w grafiku dla osób, które w przerwie
pomiędzy zakupami zechcą miło spędzić czas z przyjaciółmi lub rodziną, a także dla fanów
planszówek, którzy będą mieć okazję do przetestowania nowych tytułów.
Gry planszowe przeżywające ostatnio swój renesans zarówno
wśród dorosłych, jak i najmłodszych. Pomagają uwalniać emocje, są
połączeniem zabawy z „życiową edukacją”. Odgrywają ważną rolę
edukacyjno-wychowawczą szczególnie wśród dzieci, wymagają
zaangażowania procesów poznawczych, emocji, motywacji i
umiejętności interpersonalnych. Jest to idealny trening umysłowy,
często połączony z elementami nauki przez zabawę.
Wielkie wiosenne święto graczy w Galerii Katowickiej
Dwa dni z planszówkami wypełnią spotkania z wydawcami i
twórcami, prezentującymi produkty dla każdego. Na uczestników
wydarzenia czeka mnóstwo nowych gier oraz bogata oferta
wydawnictw m.in. Trefl, Egmont, Hasbro, Rebel, Tactic, Granna,
Nasza Księgarnia, Fox Games. Organizatorzy przygotowali pokazy
połączone z warsztatami i rozgrywkami otwartymi dla wszystkich chętnych.
- Udział w Festiwalu i rozgrywkach to doskonały pomysł na integrację zespołu, poznanie nowych ludzi
i odkrycie w sobie wielu cennych umiejętności. Dzięki grom można kształtować cierpliwość, rozwijać
kreatywność oraz nauczyć się współpracy, rywalizacji i podejmowania decyzji. Cieszę się, że właśnie w
Galerii Katowickiej odbywa się kolejne takie wydarzenie, łączące przyjemne spędzenie czasu z
rozwijaniem wielu kompetencji. Idealnie wpisuje się ono w naszą pozahandlową, szeroką propozycję
wzmacniania oraz podnoszenia umiejętności, kierowaną do naszych klientów choćby w ramach nowej
odsłony Projektu Wyższy Poziom – mówi Aleksander Poltier, Marketing Manager Galerii Katowickiej.
Na Festiwalu nie zabraknie też konkursów z nagrodami i bogatej oferty gier rodzinnych. Będzie to
niepowtarzalna okazja do poznania trendów, nowości i klasyków gier analogowych. Będą również
liczne niespodzianki oraz rabaty na wybrane pozycje.
Dlaczego planszówki?
- Różnorodna tematyka planszówek sprawia, że na każdym poziomie wiekowym można uczyć się
przestrzegania zasad lub doskonalić refleks. Młodsi gracze nabędą zdolności przywódczych, a starsi
poćwiczą pamięć. Świat gier to świetny trening dla umysłu, udział w licznych dyskusjach oraz
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alternatywa dla telewizora i komputera. Gracze opracują wiele strategii, które będą doskonalić w
kolejnych rozgrywkach – zachęcają organizatorzy Festiwalu.
Festiwal Gier Planszowych w Galerii Katowickiej odbędzie się 6 kwietnia (piątek) w godzinach 14:00 –
20:00 oraz 7 kwietnia (sobota) w godzinach 12:00 – 18:00. Całość zlokalizowana będzie na poziomie
+2 nieopodal salonu Empik.

Wstęp na Festiwal jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem
powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
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w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 m GLA w 24 centrach handlowych
zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez
PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.
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